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INTRODUÇÃO  
 
- OBJETIVO: 
O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, tipos de materiais 
bem como normas para execução das obras: “Execução de piso industrial 
“almoxarifado central do Sesc”, Avenida Senador Lemos Nº 2056-B Bairro 
Telégrafo. 
 
 – GENERALIDADES: 
 
Transformando o espaço somente em área almoxarifado, Maiores detalhes 
sobre as reformas podem ser obtidos em consulta ao capítulo 
 
“DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS”. 
 
CONDIÇÕES GERAIS 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
O presente Memorial Descritivo, juntamente com os projetos farão parte 
integrante do contrato, valendo como se nele estivessem transcritos. Os 
serviços contratados serão rigorosamente executados de acordo com as 
normas estabelecidas neste Caderno. 
Para a perfeita execução das obras e serviços referidos neste Memorial 
Descritivo, a Contratada se obriga sob as responsabilidades legais vigentes a 
prestar toda assistência técnica e administrativa necessárias. 
Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os 
serviços executados em completa obediência a boa técnica, devendo ainda 
satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. 
Em hipótese alguma poderá a Contratada, alegar desconhecimento das 
cláusulas, condições e especificações deste Caderno, bem como das 
exigências expressas nos projetos e normas da ABNT. 
É obrigatória a visita ao local onde serão realizados os serviços durante o 
processo de licitação. Esta visita será agendada previamente pelo Contratante, 
em data e local a serem determinados. 
A contratante pode a qualquer momento solicitar a troca de materiais, 
caso os mesmos não estejam em perfeito estado. 
É de responsabilidade da Contratada providenciar a elaboração dos 
detalhes construtivos necessários à fabricação e montagem para 
qualquer material empregado na obra 



 
INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS: 
 
No caso de divergência de interpretação entre documentos fornecidos, será 
obedecida a seguinte ordem de prioridades: 
* Em caso de divergência entre esta especificação e os desenhos 
fornecidos deverá ser consultado o Contratante. 
* Em caso de divergência entre projetos de escalas diferentes, prevalecerão 
sempre os de maior escala. 
* Em caso de divergência entre projetos de datas diferentes, prevalecerão 
sempre os mais recentes. 
* Em caso de divergência entre cotas e suas dimensões em escala, 
prevalecerão sempre às primeiras. 
 
CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE: 
 
Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira 
qualidade, sendo rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas 
especificações fornecidas. 
Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada 
previamente a Fiscalização a respeito de sua utilização. 
A Contratada obriga-se, entretanto a demonstrar a similaridade do material ou 
equipamento proposto mediante a apresentação de laudos comprobatórios ou 
testes de ensaios, de Institutos idôneos e reconhecidos. 
A Contratada como também a Fiscalização, deverá impugnar o recebimento ou 
emprego de todo material que, no ato de sua entrega à obra ou durante a 
verificação que deverá preceder seu emprego, apresentar defeitos e/ou 
características discrepantes das especificadas. 
 
NORMAS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS: 
 
Correrá por conta da Contratada a responsabilidade de quaisquer acidentes na 
execução da obra e serviços contratados, uso de patentes registradas e ainda 
que resultante de caso fortuito ou por qualquer outra causa a destruição ou 
danificação da obra em construção até o recebimento definitivo pelo 
Contratante; bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a 
terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em 
via pública. 
A Execução dos serviços obedecerá rigorosamente a todos os seguintes 
parâmetros: 

 Desenhos, tabelas de acabamentos, especificações e demais documentos 
integrantes do Projeto. 

 Requisitos de Normas (NB) e/ou Especificações (EB) Métodos de Ensaios 
(MB) e terminologia (TB) estabelecidos pela ABNT ou formulados por 
laboratórios ou Institutos de Pesquisas Tecnológicas Brasileiros. 

 Requisitos de normas; especificações; métodos de ensaio e/ou padrões 
estabelecidos por entidades estrangeiras congêneres (ASTM, DIN, outras), 
quando da inexistência de normas ou especificações brasileiras, 
correspondentes para determinados tipos de materiais, serviços ou 
equipamentos. 



 Recomendações, instruções e especificações de fabricantes de materiais em 
sua aplicação ou na realização de certos tipos de trabalhos e especificações de 
fabricantes de materiais em sua aplicação ou na realização de certos tipos de 
trabalho. 
Dispositivos aplicáveis da Legislação vigente (Federal, Estadual ou Municipal), 
relativo a materiais, segurança, proteção, instalação do canteiro de obras e 
demais aspectos das construções. 
Antes do início da execução de cada serviço, deverão ser verificadas 
(diretamente na obra e sob a responsabilidade da Contratada) as condições 
técnicas e as medidas locais ou posições a que o mesmo se destinar. 
Toda imperfeição verificada nos serviços vistoriados, bem como toda 
discrepância dos mesmos em relação a desenhos ou especificações, serão 
prontamente corrigidas antes do prosseguimento dos trabalhos. 
 
MATERIAIS: 
 
– Fornecimento: 
Todo material destinado às obras deverá obrigatoriamente ser novo, sem uso 
anterior e satisfazer rigorosamente os seguintes documentos. 
Especificações dos materiais e recomendações para aplicação e execução em 
anexo. 
Normas e/ou Especificações da ABNT ou quaisquer entidades congêneres, 
inclusive estrangeiras. 
As características dos materiais deverão ser rigorosamente verificadas no ato 
de seu recebimento e antes de seu emprego, mediante comparação com as 
respectivas amostras ou protótipos previamente aprovados pelo proprietário. 
 
 – Armazenamento: 
 
Os locais de armazenamento deverão ser previamente designados pela 
Fiscalização, além de mantidos constantemente limpos, em perfeita e 
permanente arrumação. 
Produtos a granel deverão ser armazenados em montes ou pilhas, separados 
por compartimentos ou distância suficientes para impedirem a sua natureza 
e/ou erosão. 
Será objeto de cuidado especial da parte da Contratada o armazenamento de 
produtos inflamáveis, que deverão ser resguardados do calor intenso, fagulhas, 
brasas e chamas, bem como afastados de outras dependências da obra. 
Deverão ser protegidos os serviços a serem executados contra qualquer 
substância estranha, bem como de choques, vazamentos, respingos, ação de 
calor e frio mudanças bruscas de temperatura, chuvas, ventos e etc. 
 
Transporte e manuseio: 
 
O transporte e manuseio obedecerão rigorosamente: 
Ao estipulado nas especificações dos respectivos produtos. 
Às recomendações do fabricante. 
Aos requisitos de Normas e/ou Especificações da ABNT, aplicáveis; idem para 
o caso de normas estrangeiras. 



Durante o transporte e o manuseio, os materiais deverão ser cuidadosamente 
protegidos: De chuvas, calor intenso e umidade. 
Da incidência direta dos raios solares, acidentes de todo o tipo e perigo de 
incêndio. 
Do contato ou mistura com substâncias de outras espécies e com materiais 
abrasivos, corrosivos, ou, de qualquer modo, prejudiciais ou estranhos a sua 
natureza. 
Nas operações com materiais voláteis, em ambientes confinados ou 
precariamente arejados, será obrigatório o uso de dispositivos de proteção 
contra emanações venenosas. Em casos de ventilação natural insuficiente, 
deverá ser obrigatório, sem prejuízo às disposições anteriores, o emprego de 
ventilação forçada. 
Nas operações com materiais corrosivos ou de qualquer modo venenosos ou 
prejudiciais à saúde, deverá ser obrigatório o uso de dispositivos de proteção 
(óculos, luvas etc.). 
 
OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
A Contratada registrará nas plantas as modificações efetuadas no decorrer da 
obra, em relação ao inicialmente previsto, de forma a mantê-las atualizadas 
conforme executado (as built). Este material será catalogado e fornecido ao 
Contratante ao final dos serviços. 
As obras serão obrigatoriamente dirigidas por engenheiro residente, 
permanecendo em tempo integral no canteiro de obras. Durante todo o período 
de execução da obra e vigência do Contrato. 
Pelo engenheiro residente serão feitas todas as comunicações entre a 
Fiscalização e a Contratada. 
Serão obrigatórias também à presença no canteiro de obras de um mestre de 
obras, com experiência comprovada, bem como profissionais para outras 
funções tais como vigilância, serviços de escritório, distribuição e guarda de 
ferramentas e outros mais necessários. 
Estes profissionais terão seus currículos enviados ao Contratante para análise, 
podendo este rejeitar qualquer nome que julgar conveniente. 
Também poderá a Fiscalização a seu critério exigir a substituição de qualquer 
profissional que esteja prejudicando a execução do Contrato, a critério da 
Fiscalização. 
Serão empregados profissionais em número compatível com o bom andamento 
dos serviços, de comum acordo com a Fiscalização, que poderá solicitar o 
aumento do número de empregados para execução dos serviços, caso 
verifique atraso no andamento dos mesmos. 
A vigilância do canteiro de obras e sua segurança será de exclusiva 
competência da Contratada, não cabendo ao Contratante nenhuma 
responsabilidade sob qualquer fato. 
 
PROJETOS FORNECIDOS: 
 
 
 – Construção Civil: 
Plantas Baixas, Layout e especificação de materiais. 
 



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS: 
 
– EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: 
 

 Generalidades: 
A Contratada obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas 
necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser 
observadas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho 
contidas nas normas do Ministério do Trabalho. 
A Contratada verificará periodicamente as condições de uso dos diversos 
equipamentos e ferramentas, não se admitindo atraso no cumprimento de 
etapas em função do mau funcionamento de qualquer equipamento. 
Caso seja necessário o uso de algum equipamento ou ferramenta que não seja 
de propriedade da Contratada, esta será obrigada a sublocá-lo imediatamente, 
visando não se observar atrasos na execução dos serviços. 
Especificação: 
Os equipamentos e ferramentas serão empregados de acordo com as 
necessidades dos serviços. 
Serão previstas a critério da Contratada, as localizações dos equipamentos 
fixos, tais como guinchos, betoneiras, serras circulares e etc. 
Os equipamentos e ferramentas deverão ser novos, com bom aspecto, e em 
perfeito estado de funcionamento. 
Aplicação: 
Para a execução dos diversos serviços previstos neste Contrato. 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA: 
 
Generalidades: 
 
A Contratada se obriga a manter na obra todos os equipamentos de proteção 
individual - “E.P.I.” - necessários à execução dos serviços, sendo fundamental 
que estejam estes em bom estado de conservação. 
Serão observadas as normas brasileiras pertinentes ao assunto, em especial a 
Norma Regulamentadora no. 16 do Ministério do Trabalho (NR-16) 
Fica estabelecido ainda que o Contratante não possa ser 
responsabilizado por qualquer acidente ocorrido em execução de algum 
serviço da obra. 
Especificação: 
Serão utilizados todos os equipamentos classificados como “E.P.I.”, tais como 
capacetes plásticos, óculos contra impacto e soldas, luvas de raspa, luvas de 
borracha, protetor auricular, botas, cintos de segurança e uniforme completo, 
além de crachás de identificação, cujo uso será obrigatório. 
Aplicação: 
De acordo com as normas do Ministério do Trabalho e com o nível de proteção 
necessário à execução da obra. 
O não cumprimento desses equipamentos poderá acarretar na imediata 
paralisação da obra e até ruptura do contrato. 
 
 



– ANDAIMES METÁLICOS: 
 
Generalidades: 
 
A Contratada deverá se precaver de possíveis acidentes quando da montagem 
e desmontagem. 
O trânsito nos locais onde os andaimes estiverem montados será evitado na 
medida do possível, a fim de que não se verifique nenhum acidente. 
Nenhum operário poderá permanecer sobre os andaimes sem os 
equipamentos de segurança necessários. 
A Contratada será responsável por quaisquer acidentes provenientes da 
utilização dos andaimes, devendo, portanto tomar as medidas que julgar 
conveniente para que isto não se verifique. 
Especificação: 
A Contratada utilizará andaimes em metálico tipo fixo montada com elementos 
de 2,00m de largura e 1,50m de profundidade. Sendo os mesmos montados e 
desmontados conforme a conveniência dos serviços. 
Aplicação: 
Para execução de serviços de pinturas e revestimentos, e ainda demais 
serviços em que os mesmos sejam necessários. 
 
1 – ADMINISTRAÇÃO: 

1.1 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 
Engenheiro com experiência comprovada em carteira 

1.2 - ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 
Engenheiro com experiência comprovada em carteira 

2 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: 

2.1 – DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017: 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos 
operários, aos transeuntes e observadas as prescrições na NR 18. Demolir, 
primeiramente, as paredes e, em seguida, a estrutura. A estrutura de concreto 
armado será demolida cuidadosamente com a utilização de marteletes 
pneumáticos. Transportar o material para local conveniente e posteriormente 
recolhido e retirado da obra. 

 
2.2 – Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora): 
 
Caberá à Contratada manter permanentemente limpos os locais onde serão 
realizados os serviços, evitando-se o acúmulo de detritos que possam 
comprometer a salubridade local. 
Será também de grande importância que a Contratada utilize métodos de 
trabalho que permitam minimizar o desperdício de materiais durante a 



execução dos serviços, fato este que contribuirá decisivamente para a redução 
do volume de entulho produzido. 
Equipamentos de perfuração rotativa e de corte como serras circulares, serão 
exigidos em substituição a perfurações por impacto de marretas. 
Especificação: 
A remoção periódica de entulho será providenciada sempre que o volume 
acumulado completar a capacidade de um caminhão. 
O entulho somente poderá ser removido em caminhões do tipo basculante, 
pois a legislação proíbe a retirada em outro tipo de veículo. 
O local para vazadouro do entulho será unicamente de responsabilidade da 
Contratada, cabendo-lhe, portanto todas as multas e sanções decorrentes de 
possíveis irregularidades provocadas quando da execução deste trabalho. 
Enquanto aguarda sua remoção e ainda durante a mesma, o entulho será 
periodicamente molhado. 
Aplicação: 
Para garantir a limpeza dos locais onde se realizam os trabalhos. Caso a 
contratada venha causa destruição de peças ou outros materiais que não estão 
mencionados neste memorial, será feito este reparo ou troca devidamente 
aprovado pela fiscalização sem ônus para a contratante. 
 
2.3 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 
 
Conforme demonstrado em projeto, será realizado escavação manual de valas 
para a execução das tubulações de água pluviais e esgoto), incluindo o preparo 
do fundo da vala antes da execução da mesma, para impedir que a  terra, 
evitando que a mesma perca suas propriedades. 
 
2.4 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
 
Execução da demolição de alvenarias de tijolos furados conforme projeto de 
demolição. Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra 
danos aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições na NR 18. 
Demolir as alvenarias apontadas no projeto, carregar, transportar e descarregar 
o entulho em local apropriado. Objetos pesados ou volumosos devem ser 
removidos mediante o emprego de dispositivos mecânicos, ficando proibido o 
lançamento em queda livre de qualquer material. Para fins de recebimento, a 
unidade de medição será o metro cúbico 
 
3.0 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 
3.1 - TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 
 
Deverão ser respeitados rigorosamente os detalhes do projeto apresentado. Toda a 
rede será em PVC, na bitola de 300 mm, conforme projeto. A rede deverá ser 
executada de tal maneira, que tenha caimento perfeito e compatível com cada 
diâmetro do tubo empregado.  



 
4.0 – PISO 
 
4.1 - EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, 
ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 
 
Os Pisos serão armados e as estruturas serão constituídas por placas de 
concreto, armadura em telas soldadas posicionada a 1/3 da face superior, por 
juntas com barras de transferência, por uma sub-base normalmente de brita 
tratada com cimento e um solo de apoio. 
 

 
 
 
 
ROTEIRO PARA EXECUÇÃO DE PISO ARMADO COM TELAS SOLDADAS  
 
1. PREPARAÇÃO DA BASE  
1.1 Solo: Deve apresentar características de terreno de corte ou aterro, bem 
compactado.  
1.2 Sub-base: tem a função de dar ao solo maior capacidade de resistência ao 
carregamento. Pode ser feita com 10 cm de brita tratada com cimento, que é 
uma mistura de brita 40% de brita 1,40% de brita 2,20% de areia fina 6% em 
peso de pó de cimento, sendo posteriormente umedecido e compactado. 
  
 
2. EXECUÇÃO DAS FÔRMAS  
A concretagem deve ser em faixa, conforme esquema abaixo: 
 

  
Utilizar as placas já concretadas servem como fôrmas para as demais. Antes 
da 2ª etapa de concretagem, isolar uma placa da outra, aplicando uma pintura 
de cal ou desmoldante na lateral da placa já pronta e engraxar as barras de 
transferência 
As fôrma de madeira não devem ficar no piso e serão reaproveitadas  
As barras de transferência deverão ser posicionadas através dos espaçadores 
soldados, ou por meio de caranguejos. 
 



 
 
- 2 ETAPA DE CONCRETAGEM JR = JUNTA DE RETRAÇÃO JS = JUNTA 
SERRADA Nota: - Para o comprimento máximo das placas ver item 2 - Ver 
detalhe das juntas "JR" e "JS" no item 5 
 

 
 
A tela obrigatoriamente deverá estar posicionada a 1/3 da face superior da 
placa com um recobrimento máximo de 5 cm 

 
 
 
São as juntas que permitem transferência de carga de uma placa à outra. 
Utilizadas nas juntas longitudinais para concretagem em faixas 
 
 
A área onde será aplicado o piso industrial de concreto será previamente limpo 
e abundantemente molhado no momento da aplicação dos pisos. A superfície 
do piso será cuidadosamente curada sendo para este fim, conservada sob 
permanente umidade durante os sete dias posteriores a sua aplicação, através 
de sacos de tecido molhados permanentemente. O piso deverá ter um 
acabamento liso e uniforme. 

Especificação: Será empregado piso, conforme a seguinte discriminação: 
Cimentado liso na espessura de 12 cm, composto 20 MPA. 

4.2 - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS 
DE CONCRETO. AF_04/2022. 

A área onde será aplicado o piso industrial 



REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 

Serviço Mão de obra para lançamento do material, espalhamento em camadas 
e apiloamento manual. Volume medido pela camada acabada. Procedimento 
Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais 
superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura. Prever o caimento 
lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando-se 
o seu acúmulo em qualquer ponto. O apiloamento do solo é realizado com 
soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro quadrado, 
a uma altura média de queda de 50 cm. Observar a umidade de compactação 
do solo. Normas Técnicas 1) NBR12266 04 1992 - Projeto e execução de valas 
para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana. 
 
 
5 – PINTURA 
 
5.1 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 
 
As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e 
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas; 
As superfícies a serem pintadas serão protegidas quando perfeitamente secas 
e lixadas; Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente 
estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas 
entre demãos sucessivas; Igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de 
tinta e de massa plástica, observando um intervalo mínimo de 48 horas após 
cada demão de massa; 
Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta 
em superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias 
e outras. 
Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies: 
Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais; Remoção de salpicos, 
enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, 
sempre que necessário. 
Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores 
com as dimensões mínimas de 0,50 x 0,40m no próprio local a que se destina 
para aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas 
composições, salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZAÇÃO. 
As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e 
aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem 
corrimento, falhas ou marcas de pincéis. Os recipientes utilizados no 
armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos e livres de 
quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas serão 
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma 
espátula limpa, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura densa 
e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes mais 
densos. Loca de pintura: área definida em projetor. 
 
 



5.2 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 
 
Lixação da Superfície do Piso Deverá ser lixada toda a superfície do piso em 
concreto com máquinas lixadoras, equipadas com pedras abrasivas que 
removem a superfície do concreto sem resistência e resíduos que venham a 
danificar. Hidrojateamento para Remoção de Resíduos O hidrojateamento é 
executado junto com a lixação. Esta etapa vai lavando e eliminado os resíduos 
deixado pela lixação e também deixando o piso com característica pronta para 
receber a próxima fundo preparador.  Aplicação de Fundo O fundo preparador 
utilizado para posterior receber a pintura, deixando a superfície com a aspereza 
ideal para o revestimento em tinta epóxi. Por ser um material com acabamento 
fosco, formará uma melhor ancoragem para pintura. Aplicação de Tinta Epoxi A 
execução da tinta deverá seguir as orientações do fabricante e ter o 
acompanhamento de um profissional habilitado, atestando a aplicação correta 
da pintura. As cores serão escolhidas pelo contratante e fiscalização, aplicada 
em duas demãos, dando assim melhor cobrimento e acabamento para a 
superfície. 
 
 
6.0 - LIMPEZA FINAL: 
 
6.1 - Limpeza geral e entrega da obra 
 
Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra sendo removido 
todo o entulho ou detritos ainda existentes. 
 


